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Περίληψη
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται διδακτικές πρακτικές για την 

καλλιέργεια του λεξιλογίου μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που εφαρμόσθηκαν 
στο Τμήμα Ένταξης του 15ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Περιγράφεται ακόμα
αναλυτικά πώς στην προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου αξιοποιήθηκαν οι νέες 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο και εκτίθενται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τις 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Τέλος, επισημαίνονται παρατηρήσεις και 
εκτιμήσεις ως προς την πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα των 
παρουσιαζόμενων διδακτικών τεχνικών. 

1. Εισαγωγή 
Η επιτυχής ανάγνωση είναι το αποτέλεσμα της συνδρομής δύο βασικών 

λειτουργιών: α) της αποκωδικοποίησης της λέξης και των γραπτών συμβόλων που 
αποτελούν τον γλωσσικό κώδικα και β) της γνωστικής επεξεργασίας και κατανόησης 
της σημασίας της γραπτής λέξης, με μηχανισμούς ανάλογους με τον προφορικό λόγο. 
Στην εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών εστιάζεται δικαιολογημένα, ωστόσο μονομερώς, στην πρώτη 
συνιστώσα της ανάγνωσης, στην καλλιέργεια δηλαδή της ικανότητας 
αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου και των συμβόλων που αποτελούν τον 
γλωσσικό κώδικα. Κατά συνέπεια ασκήσεις αναγνώρισης, μνήμης και φωνημικής 
επίγνωσης των φωνημάτων και των συλλαβών κυριαρχούν στη διδακτική πρακτική
των Ειδικών Παιδαγωγών, ενώ η προσπάθεια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 
στην επεξεργασία και κατανόηση της σημασίας του γραπτού λόγου υποβαθμίζεται
(Παντελιάδου, 2000, Πόρποδας, 2003) .

Στην παρούσα εργασία όταν αναφερόμαστε σε «καλλιεργημένο λεξιλόγιο»
εννοούμε ότι οι μαθητές:

1. Αντιλαμβάνονται τη σημασία των λέξεων, αλλά και λεπτές σημασιολογικές 
αποχρώσεις μεταξύ των λέξεων (βγάζω-κερδίζω-αποκτώ χρήματα) και 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεπτές αυτές σημασιολογικές διακρίσεις στο 
λόγο τους.

2. Γνωρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα γλώσσας (οικείο, επίσημο).
3. Και μπορούν να διακρίνουν την κυριολεκτική από τη μεταφορική χρήση των 

λέξεων.
Τέλος ως «εμπλουτισμό του λεξιλογίου» αντιλαμβανόμαστε την προσπάθεια της 
ποσοτικής αύξησης του καταλόγου των λέξεων που κάποιος μαθητής κατέχει και 
χρησιμοποιεί (Γαβριηλίδου, 2001).

Η κατανόηση και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου αποτελεί ένα ακανθώδες 
πρόβλημα όλων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καθημερινά διαπιστώνουν πως οι 
μαθητές στο σύνολο τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία και 
κατανόηση κειμένων. Οι κυριότερες εκφάνσεις αυτών των δυσκολιών εντοπίζονται 
στο περιορισμένο ή «φτωχό» λεξιλόγιο μεγάλης μερίδας των μαθητών, στην 
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αδυναμία τους να αντιληφθούν λεπτές σημασιολογικές διαφοροποιήσεις λέξεων 
(καταστρέφω-αφανίζω, διαλέγω-επιλέγω), να κατανοήσουν ότι η σημασία  των 
λέξεων μπορεί να εντοπισθεί από άλλες γνωστές λέξεις της ίδιας οικογένειας (παιδί-
παιδιαρίζω) ή από τα σύνθετα της (ίσος-ισοδύναμος-ισόβαθμος-ισομερής-ισοβαρής),
αλλά και να χρησιμοποιούν λέξεις με ακριβή σημασία (κουβαλώ/ μεταφέρω/μετακινώ-
τα πράγματα). Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται και στη δυνατότητα 
επεξεργασίας και κατανόησης του συντακτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
χρησιμοποιείται η λέξη και στη σύνδεση που μπορεί κάθε φορά να έχει με άλλες 
λέξεις (οπ.π.).

Εργαζόμενος για αρκετά χρόνια με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
διαπίστωσα επιπλέον ότι  οι μαθητές αυτοί παρουσίαζαν: α) Διαφορές στην ταχύτητα 
ανάγνωσης ανάμεσα σε λίστες οικείων και άγνωστων –κι όχι απαραίτητα δύσκολων ή 
απαιτητικότερων- λέξεων. β) Διαφορές στην κατανόηση κειμένων με απλό λεξιλόγιο 
και άλλων με απαιτητικότερες λεξιλογικές και σημασιολογικές δομές. Και γ) 
αδυναμίες στη χρήση λεπτών σημασιολογικών δομών με λέξεις pass-partout
(είμαι/κατάγομαι/προέρχομαι από τις Σέρρες).

Τα προβλήματα στην κατανόηση των γραπτών κειμένων από τους μαθητές 
επιβαρύνει και η ίδια η εκπαιδευτική πρακτική. Αναλυτικά Προγράμματα με 
πληθώρα ύλης και γνωστικών απαιτήσεων, σχολικά βιβλία με λεξιλόγιο πέραν των 
ηλιακών δυνατοτήτων των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και εκπαιδευτικοί 
και γονείς με αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις από τους μικρούς μαθητές 
εμποδίζουν την ομαλή, σταδιακή, ποιοτική αναβάθμιση του λεξιλογίου των παιδιών. 
Παράλληλα, η σύγχρονη κυριαρχία της εικόνας, του τηλεφωνικού μηνύματος και των 
σύντομων φράσεων των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης περιορίζουν τις ευκαιρίες 
εξέλιξης του προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών. Τα προβλήματα εν τέλει 
είναι κοινά και δε φαίνεται να απασχολούν μόνο την Ειδική Εκπαίδευση.

Η γενική και ειδική παιδαγωγική βέβαια δεν υπολείπονται εκπαιδευτικών 
τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των παραπάνω 
προβλημάτων και στην καλλιέργεια της κατανόησης του γραπτού λόγου από τους 
μαθητές. Στο μοντέλο «σκέφτομαι μεγαλόφωνα» θέτουμε έμμεσες ερωτήσεις ή 
ζητάμε περιλήψεις των παραγράφων του κειμένου, ζητάμε από το μαθητή να διαβάζει 
μεγαλόφωνα, καταρτίζουμε πίνακα εννοιών ή βάζουμε το μαθητή να υπογραμμίσει 
βασικές προτάσεις. Με την «προανασκόπηση» και την «πρόβλεψη» εξασκούμε το 
μαθητή στις δύσκολες λέξεις πριν αναγνώσει το κείμενο. Στο μοντέλο της 
«διάρθρωσης» επεξεργαζόμαστε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη δομή μιας 
ιστορίας, ενώ στην «αμφίδρομη διδασκαλία» ζητάμε από το μαθητή να αλλάξει ρόλο, 
να μελετήσει, να κατανοήσει και εν τέλει να διδάξει ένα κείμενο στους άλλους 
μαθητές (Jenkins, 1979).

Η συμβολή της δράσης που θα παρουσιαστεί παρακάτω έγκειται στην 
προσπάθεια της υλοποίησης ή της διασύνδεσης των παραπάνω τεχνικών με τις 
διευκολύνσεις και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι 
σύγχρονες τεχνολογίες των επικοινωνιών και του διαδικτύου (Γαβριηλίδου, 2008).

2. Σχολείο και συμμετέχοντες
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τα τρία τελευταία σχολικά έτη (2008-2011) στο 

Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) του15ου Δ.Σ. Σερρών και συμμετείχαν συνολικά 10 μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες των τριών μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, της 
Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή ήταν να μπορούν οι μαθητές να 
πληκτρολογούν με ευχέρεια στον υπολογιστή, ενώ απαιτούνταν να υπάρχει



διαθέσιμος υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο στο ΤΕ ή σε άλλη αίθουσα του 
σχολείου.

Κατά την υλοποίηση αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά λεξικά (Magenta, Μείζον 
Ελληνικό Λεξικό), το πρόγραμμα Microsoft Word, η ιστοσελίδα της Πύλης της 
Ελληνικής Γλώσσας με τα ερμηνευτικά λεξικά που διαθέτει (http://www.greek-
language.gr), μηχανές αναζήτησης (Google) και το λογισμικό Hot Potatoes, το οποίο 
παρέχει τη δυνατότητα της δημιουργίας ασκήσεων αντιστοίχησης, συμπλήρωσης 
κενών και πολλαπλών επιλογών.

3. Η δράση
Οι δραστηριότητες διδασκαλίας των λέξεων υλοποιούνταν σε τέσσερα κυρίως 

στάδια: 
1. Εντοπισμός μίας νέας λέξης,
2. εξάσκηση των μαθητών στο σημαίνον (ήχο) της λέξης,
3. προσδιορισμός της σημασίας της λέξης (σημαινόμενο), σύνδεση της λέξης 

αυτής με άλλες λέξεις, χρήση της σε διάφορες συντακτικές δομές ή 
εντοπισμός των κυριολεκτικών και μεταφορικών χρήσεων της 

4. και επεξεργασία κειμένων με την παρουσία της λέξης αυτής. 

3.1. Εντοπισμός της λέξης 
Η προσπάθεια ξεκίνησε όταν μαθητής της Δ΄  τάξης με μαθησιακές δυσκολίες 

χρειάστηκε να συμπληρώσει δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου στην οποία
ζητούνταν να κατατάξει λέξεις σε ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα (Εικόνα 1). Κατά 
τη συμπλήρωση της άσκησης διαπίστωσα ότι ο μαθητής αυτός, αν και ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τη δραστηριότητα, δεν κατανοούσε τις περισσότερες από τις λέξεις που 
διαπραγματευόταν. Ταυτόχρονα γνώριζα ότι οι νέες τεχνολογίες, μέσω των 
ηλεκτρονικών λεξικών και κατάλληλων λογισμικών, παρέχουν δυνατότητες 
καλλιέργειας κι εμπλουτισμού του λεξιλογίου που αποφάσισα να αξιοποιήσω στην 
πράξη.

ΕΙΚΟΝΑ 1
Ενδεικτική σχολική άσκηση εντοπισμού λέξεων (Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού) 
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Ο εντοπισμός των άγνωστων λέξεων γινόταν συνήθως από κείμενα και 
ασκήσεις των σχολικών βιβλίων και κυρίως από το μάθημα της Γλώσσας.
Μελετήθηκαν ωστόσο και λέξεις από όλα τα μαθήματα των Δ΄-ΣΤ΄ τάξεων του 
Δημοτικού σχολείου, με έμφαση σε όσες αποτελούν βασική ορολογία του κάθε 
γνωστικού αντικειμένου ή επαναλαμβάνονται τακτικά στα σχολικά εγχειρίδια. Για 
παράδειγμα δόθηκε προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση λέξεων από τα μαθηματικά,
όπως σύγκρινε, κατέταξε, ομαδοποίησε και ταξινόμησε, οι οποίες αποτελούν 
προϋπόθεση για την κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων και ασκήσεων. Τέλος 
σε κάποιες περιπτώσεις οι υπό διαπραγμάτευση λέξεις προέκυπταν από συζητήσεις
μέσα στην τάξη ή από βιώματα και ερωτήματα των μαθητών (άσυλο, καταστολή).

3.2. Εξάσκηση των μαθητών στο σημαίνον (ήχο) της λέξης
Η άσκηση και οικείωση με το σημαίνον (ήχο) των λέξεων αποκτά σημαντική 

βαρύτητα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει διότι οι μαθητές 
αυτοί δεν αρκεί μόνο να εντοπίσουν τις άγνωστες λέξεις ενός κειμένου, όπως 
συμβαίνει με τους υπόλοιπους μαθητές, αλλά επιβάλλεται να εξοικειωθούν και με την 
αναγνώριση και εκφορά των λέξεων αυτών. Στο σημείο αυτό οι δραστηριότητες 
φωνημικής ενημερότητας, με αντικατάσταση φθόγγων και συλλαβών, αποτέλεσαν 
σημαντικό εργαλείο (πόρος-πόθος-πόνος-πόσος) (Παντελιάδου,2000).

Παράλληλα για την εκπλήρωση του ίδιου στόχου: α) Αξιοποιούνταν και πάλι
κείμενα ή ασκήσεις των σχολικών βιβλίων στα οποία επαναλαμβάνονταν συχνά 
λέξεις ή σύνθετα λέξεων της ίδιας οικογένειας. β) Αξιοποιούνταν η δυνατότητα των 
ηλεκτρονικών και διαδικτυακών λεξικών με την πληκτρολόγηση των πρώτων 
φθόγγων μιας λέξης  να εμφανίζεται λίστα επιλογών με άλλες λέξεις που 
αντιστοιχούσαν σε αυτή που αναζητούσε ο μαθητής και συνήθως προέρχονταν από 
την ίδια οικογένεια (Εικόνα 2). Για παράδειγμα εάν ο μαθητής πληκτρολογούσε το 
πρόθεμα «προσθ» αμέσως κάτω από το χώρο αναζήτησης εμφανίζονταν οι λέξεις 
πρόσθεση, πρόσθετος, προσθέτω κ.ά., τις οποίες στη συνέχεια διάβαζε και κατέγραφε. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.
Λίστα με λέξεις της ίδιας οικογένειας από το λεξικό Magenta



Η δυνατότητα αυτή των ηλεκτρονικών λεξικών παρείχε την ευκαιρία στους 
μαθητές να εντοπίζουν γρήγορα και μόνοι τους τις λέξεις που ήθελαν, ενώ 
διευκόλυνε και τον εκπαιδευτικό που δε χρειαζόταν να προετοιμάζει ο ίδιος τις λίστες 
λέξεων.   

3.3. Εξάσκηση των μαθητών στο σημαινόμενο (σημασία) της λέξης
Στο σημαντικότερο αυτό στάδιο της επεξεργασίας της σημασίας της λέξης 

γινόταν αρχικά αναζήτηση της ερμηνείας της λέξης σε διαδικτυακά λεξικά και 
κυρίως στη μηχανή αναζήτησης των λεξικών από την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας. 
Εκεί αφού ο μαθητής πληκτρολογούσε την άγνωστη γι’ αυτόν λέξη εμφανίζονταν 
τόσο οι βασικές ερμηνείες της λέξης, όσο και πλήθος παραδειγμάτων με σχετικές 
φράσεις ή προτάσεις (Εικόνα 3).

ΕΙΚΟΝΑ 3 
Το ρήμα «καταναλώνω» στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας 

Η αναζήτηση της ερμηνείας της λέξης σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν και με 
την αξιοποίηση των εικόνων που παρουσιάζονται σε μηχανές αναζήτησης του 
διαδικτύου, όπως η Google Εικόνες. Στην περίπτωση αυτή αφού ο μαθητής 
πληκτρολογούσε τη λέξη εμφανίζονταν μια σειρά από εικόνες που την 
αναπαριστούσαν. Με τον τρόπο αυτό ήταν ευκολότερο να αντιληφθεί τη σημασία 
ουσιαστικών που μπορούν να οπτικοποιηθούν όπως σίτος, σιτοβολώνας και
υποσιτισμός (Εικόνα 4). Στην πρακτική αυτή χρειαζόταν όμως ιδιαίτερη προσοχή και 
ήταν απαραίτητη η προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό γιατί οι εμφανιζόμενες 



εικόνες στις μηχανές αυτές σε πολλές περιπτώσεις είτε δε συμφωνούν με τον υπό 
αναζήτηση όρο, είτε είναι προκλητικές και άστοχες.

ΕΙΚΟΝΑ 4.
Οπτικοποίηση του όρου «υποσιτισμός» στη μηχανή αναζήτησης Google

Παράλληλα με την αναζήτηση της ερμηνείας της λέξης οι μαθητές 
εργάζονταν πάντα έχοντας δίπλα τους έντυπα ή ηλεκτρονικά «φύλλα εργασίας», έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη και χωρίς αντικείμενο αναζήτηση στο διαδίκτυο ή τα 
ηλεκτρονικά λεξικά. Με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο εργασίας των μαθητών κινούνταν 
πάντα σε δύο βασικά επίπεδα της αναζήτησης στον υπολογιστή και της εργασίας σε 
έντυπες ή ηλεκτρονικές ασκήσεις (Σχήμα 1).

Σχήμα 1.
Πλαίσιο εργασίας των μαθητών 

+

Στις δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας που συνόδευαν την  αναζήτηση 
των μαθητών περιέχονταν συνήθως ασκήσεις με φράσεις και προτάσεις που 
περιέρχονταν ήδη στα παραδείγματα του σχετικού λήμματος των διαδικτυακών 
λεξικών. Επίσης περιλαμβάνονταν ασκήσεις με συνώνυμα ή αντίθετα τα οποία είχε 
την ευκαιρία να  εντοπίσει ο μαθητής στα ηλεκτρονικά λεξικά ή στο ίδιο το 
πρόγραμμα όπου εργαζόταν (Επεξεργαστής κειμένου Word).

Στη συνέχεια παρατίθενται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των σχετικών 
φύλλων και ασκήσεων εργασίας (Εικόνες 5-10):

Ηλεκτρονικό λεξικό
Διαδικτυακό λεξικό
Μηχανή αναζήτησης 
εικόνων

Έντυπο φύλλο εργασίας
Ασκήσεις στο Word
Ασκήσεις στο Hot
Potatoes



ΕΙΚΟΝΑ 5.
Φύλλο εργασίας που δινόταν σε έντυπη μορφή με καταγραφή της ερμηνείας της 
λέξης και παραδειγμάτων από το λεξικό 

ΕΙΚΟΝΑ 6.
Φύλλο εργασίας με εναλλακτικές χρήσεις του ρήματος έχω που μπορούσε να 
δοθεί εκτυπωμένο ή να συμπληρωθεί απευθείας στο πρόγραμμα Microsoft Word



ΕIKONA 7.
Φύλλο εργασίας με αντικατάσταση της λέξης με συνώνυμη ή αντίθετη της από 
τις δυνατότητες του προγράμματος Microsoft Word που μπορούσε να δοθεί 
εκτυπωμένη ή να εκτελεστεί απευθείας στο ίδιο το πρόγραμμα

ΕΙΚΟΝΑ 8.
Δραστηριότητα Hot Potatoes με ζευγάρια αντίθετων λέξεων 



ΕΙΚΟΝΑ 9.
Άσκηση Hot Potatoes σύνδεσης της λέξης με άλλες λέξεις και φράσεις από το 
μάθημα της Ιστορίας

ΕΙΚΟΝΑ 10.
Άσκηση Hot Potatoes ανακατεμένων λέξεων με προτάσεις και λέξεις από το 
μάθημα της Γεωγραφίας



3.4. Επεξεργασία κειμένων με την παρουσία της λέξης
Στο τελευταίο αυτό στάδιο οι μαθητές εργάζονταν σε κείμενα στα οποία η 

προς διδασκαλία λέξη ή μια ομάδα λέξεων επαναλαμβάνονταν τακτικά. Στις 
δραστηριότητες αυτές ζητούνταν από το μαθητή να συμπληρώσει κενά με την 
κατάλληλη λέξη, να αντικαταστήσει λέξεις με συνώνυμα τους ή να συμπληρώσει 
περιφραστικά την ερμηνεία υπογραμμισμένων λέξεων και να ξαναδιαβάσει 
μεγαλόφωνα το κείμενο. Και αυτές οι δραστηριότητες μπορούσαν να δοθούν έντυπα, 
να συμπληρωθούν πάνω στο σχολικό βιβλίο ή να παρουσιαστούν με τη μορφή 
ασκήσεων συμπλήρωσης λέξεων στο πρόγραμμα Hot Potatoes. Ενδεικτικά στις 
εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται η επεξεργασία του ίδιου κειμένου από την 
Γεωγραφία της Ε΄ τάξης πάνω στο σχολικό βιβλίο και σε άσκηση Hot Potatoes .

ΕΙΚΟΝΑ 11.
Επεξεργασία κειμένου στο σχολικό εγχειρίδιο (Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού)



ΕΙΚΟΝΑ 12.
Επεξεργασία του ίδιου κειμένου σε άσκηση Hot Potatoes.

4. Επισημάνσεις και παρατηρήσεις
Μια εύλογη επισήμανση σε όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι ότι οι

δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του 
λεξιλογίου όλων των μαθητών και όχι μόνο σε αυτούς που παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες. Αυτό ισχύει αν απομονώσει κανείς τις δραστηριότητες αυτές και δεν τις 
αντιληφθεί ενταγμένες σε όλο το πλαίσιο διδασκαλίας μέσα στην τάξη. 
Επιγραμματικά για την κατανόηση των διαφοροποιήσεων που γίνονταν στους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επισημαίνω ότι:
 Επιλέγονταν σύντομα κείμενα με 80-200 λέξεις το πολύ.
 Από τα συνώνυμα και τις λίστες των λεξικών αποκλείονταν λέξεις που 

σημασιολογικά ήταν παντελώς άγνωστες σε αναγνώστες αυτής της ηλικίας.
 Εφαρμόζονταν πάντα τα μοντέλα της πρόβλεψης και σκέφτομαι μεγαλόφωνα

π.χ. έθετα ερώτημα που έπρεπε να εντοπίσει στο κείμενο.
 Γίνονταν τακτικές επαναλήψεις της κάθε δραστηριότητας.
 Εφαρμόζονταν, όπως προαναφέρθηκε και ασκήσεις φωνολογικής 

ενημερότητας.

Όσον αφορά εξάλλου σε παρατηρήσεις και εκτιμήσεις από την τρίχρονη 
προσπάθεια επισημαίνω επίσης σύντομα ότι:
 Όλα τα στάδια διδασκαλίας δεν εφαρμόζονταν απαραίτητα σε κάθε λέξη,

αλλά επιλέγονταν ανάλογα με τις ανάγκες.



 Στο λεξικό οι μαθητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την ερμηνεία των 
λέξεων, ενώ μπορούσαν να διαπραγματευθούν καλύτερα τα παραδείγματα.

 Οι ασκήσεις Hot potatoes και οι δραστηριότητες στον επεξεργαστή κειμένου 
(Microsoft Word) ήταν πιο ελκυστικές για τους μαθητές, μπορούσαν να 
επαναληφθούν ατομικά από τον κάθε μαθητή και καθώς απαιτούσαν 
ορθογραφικό έλεγχο φάνηκε να είναι καταλληλότερες στα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες.

 Το λεξιλόγιο είναι εκτεταμένο και δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς στα στενά 
χρονικά πλαίσια της σχολικής διδασκαλίας. Εκείνο που φάνηκε ότι μπορεί να 
επιτευχθεί στο σχολείο είναι η εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών σε 
διαδικασίες αναζήτησης και κατανόησης λέξεων.
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